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sos fo gad ta tá sá nak egyik oka, hogy a kri ti ku sok egy
ré sze ezt az „alá mo sást” (értsd: a ha zai Cse hov-ját -
szás ha gyo má nyai nak idé zô je les al kal ma zá sát) nem
tör té ne ti össze füg gés rend sze ré ben vizs gál ta, ha nem
szimp lán ren de zôi fo gya té kos ság nak ér té kel te. Azaz
a két ség kí vül je len tôs ko ráb bi tel je sít mé nyek bôl
abszt ra hált nor má nak va ló meg fe le lés kép te len sé -
gé nek.5 Ugyanak kor ezen „alá mo sás” miatt so rol -
ha tó az 1990-es évek mar káns szín há zi trend jét ala -
kí tó, az „új teat ra li tás” fo gal má val leírt elôadá sok
kö zé (Vö. Ké ke si 1997b, 28), és ezért te kint het jük
az el sô ha zai poszt mo dern Cse hov-e lôadás nak.6

Dra ma ti kus szö veg, dra ma tur gia

z elôadás nem lép tet te ki Cse ho vot az iro dal -
mi szín ház ke re tei kö zül. (Amely ezt elô ször
meg tet te, az a Moz gó Ház Tár su lás Hu di Lász -

ló ren dez te Cse resz nyés kert je volt 1998-ban. E lé -
pés elôz mé nye ként pe dig Je les And rás ka pos vá ri
Va la hol Oro szor szág ban- ren de zé se szol gált 1991-
ben, amely a Há rom nô vér el sô két fel vo ná sát a lé -
lek ta ni rea liz mus vég le te sen pon tos al kal ma zá sá -
val vit te szín re, majd szür rea lis ta rém álom má ját -
szat ta szét az ad dig szé pen felépí tett fikci ót.) Beál -
lí tott sá gát te kint ve meg le pô, hogy a Si rály kri ti ku sai
tel jes egé szé ben a ren de zés dra ma ti kus szö veg hez
fû zô dô vi szo nyá ból in dul tak ki. Volt, aki a pro duk -
ció al ter na tív cí mét is en nek meg fe le lôen in terp re -
tál ta – „je léül an nak, hogy itt egy töb bé-ke vés bé
ön ál ló vál to zat ról van szó” (Györ ffy 1997, 19) –,
má sok, ha egyál ta lán figye lem re mél tat ták, a Ma -
dár ká kat a szín pa di ala kok szin tag ma ti kus el ren -
de zett sé gé re vo nat koz tat ták,7 vagy egy vissza té rô,
ver gô dô szárny csa pás ra em lé kez te tô moz du lat nak
meg fe le lôen, a „re mény te len vágy ké pé re” (Ké ke si
Kun 1997a, 6). Az erô tel jes ké pi ség ál tal for mált
elôadás-dra ma tur gia szem pont já ból szin tén fél -

reérés re okot adó nak tû nik a kri ti kák gya ko ri ki -
fo gá sa az „átírás sal”, a szín re vitt szö veg vál to zat
„leegy sze rû sí tett” vol tá val kap cso lat ban. Egy részt,
mert az „átírás” ko ránt sem for mál ta át oly mér ték -
ben a da ra bot, mint a re cen zen sek ál lí tot ták. Hogy
mégis ezt re giszt rál hat ták, an nak oka az a „fél re -
hal lás” (mást hal lás) le he tett, amely a Makai Im re-
 fé le, jól is mert és ma is hasz nált mû for dí tás beol -
tá sá ból fa kadt a Hor va i- fé le (1982-es víg szín há zi)
ren de zés Háy Gyu la ma gya rí tá sá ból ké szí tett szö -
veg vál to za tá val. To váb bá a nyel vi fris sí tés, amely
anak ro niz mu sok kal te lí tet te a tex tust, ám ezek nek
„gon do san ki dol go zott funk ció ja [volt]: nem csor -
bul a mon da ni va ló, ha versz ta he lyett ki lo mé ter rôl
be szél nek, ha ló he lyett ben zin hiány zik a köz le -
ke dé si esz köz mû köd te té sé hez, ha ope rett dalt dú -
dol nak, vagy klez mer ze ne szól az ál ta lunk nem is -
mert egy ko ri orosz slá ger he lyett – csak ért he tô vé
vá lik a mér ték egy ség, átél he tôbb a szi tuá ció, ki tel -
je se dik az asszo ciá ciós tér, be he lyet te sí tôd nek azok
az uta lá sok, ame lyek Cse hov kor tár sai nak még ma -
gá tól ér te tô dô in for má ció kat rej tet tek.” (Ma gyar
1997, 29) Mindemel lett a ki lenc ve nes évek má so -
dik fe lé nek fon tos szak mai vi tá ja zaj lott az átírás
kö rül, ame lyet né há nyan túl gyor san, nagy adag
ma lí ciá val és a teo re ti kus át gon dolt ság null fo kán
hoz tak kap cso lat ba Al föl di mun kái val. Az elôadás
ma xi má li san kö vet te a cse lek ményt, és meg tar tot -
ta a vi szony ren det, jól le het csök ken tet te a tá vol sá -
got a sze rep lôk és a né zôk ál tal be szélt nyelv kö -
zött. Más részt azért te kint he tôk fél reér tés re okot
adó nak az átírás sal kap cso la tos ki fo gá sok, mert ez
eset ben a vi zuá lis ki dol go zott ság „ír ta át” a da rab -
bal adek vát nak vélt já ték mó dot és az ál ta la hor do -
zott ka no ni kus ér tel me zést, amely hez ké pest el tör -
pül az egyes meg nyi lat ko zá sok ak tua li zá lá sa. Har -
mad részt, mert az elôadás „a kiél he tet len vágy alap -
mo tí vu mát” szôt te to vább, de „nem a szen ti men tá lis
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Az elôadás szín ház kul tu rá lis kon tex tu sa

l föl di Ró bert el sô Si rály-ren de zé se olyan szín -
há zi me zô be éke lô dött, ame lyet még nem a
2000-es évek ele jén meg ha tá ro zó vá lett erôk

(töb bek kö zött a Kré ta kör, Pin tér Bé la és Tár su la -
ta, Zsó tér Sán dor, Mund ru czó Kor nél, Bo dó Vik -
tor) for mál tak el sôd le ge sen.2 (Ér de mes tu da to sí ta -
ni, hogy Schil ling mö gött ek kor még csu pán a Te -
at ro Go dot ren de zé se állt, a Szí ni kri ti ku sok Dí ját a
leg jobb al ter na tív elôadás ka te gó riá já ban el nye rô
Ki csi, avagy mi van, ha a ti sza vi rág nak rossz nap ja
van 1997 ok tó be ré ben ke rült be mu ta tás ra. Pin tér
el sô ön ál ló mun ká ját, a Né pi rab lé tet, amely egy év -
vel ké sôbb nyer te el ugyanezt a dí jat, 1998 vé gén
mu tat ták be, Mund ru czó pe dig 2003-ban je lent -
ke zett elô ször szín há zi ren de zés sel. Zsó tér 1997-
ben ugyan már a hu sza dik ren de zé sét ab szol vál ta,
de a szak ma és a kri ti ka jó részt fe ne gye rek ként ke -
zel te, és el sô ko mo lyabb elis me ré sét csak 1999-ben
kap ta a Pe ric le sért. Még nem lé te zett a Szput nyik,
a HOP Part, a Táp Szín ház, a Ma la dy pe és a Ko ma,
Je les And rás és Ha lász Pé ter még nem vet ték át a
Vá ro si Szín ház irá nyí tá sát, sôt még nem in dult el a
Bár ka sem.) Az 1996/97-es évad ban egy má sik Cse -
hov-e lôadás ke rült a figye lem kö zép pont já ba, és

nyer te el a leg jobb ren de zés ka te gó riá já ban a Szí -
ni kri ti ku sok dí ját: a Rad nó ti Szín ház Val ló Pé ter
ren dez te Ványa bá csi ja, amely a Szé kely, Zsám bé -
ki és Ascher ne vé vel fém jel zett Cse hov-ren de zé sek
rea lis ta ma xi ma liz mu sa je gyé ben fo gant, év ti ze des
já ték nyel vi tö rek vé sek utó zön gé je ként. A ’97-ben
még a Víg szín ház szí né sze ként tény ke dô, négy ren -
de zést ma ga mö gött tu dó,3 el sô je len tôs si ke rét egy
év vel ké sôbb, A ve len cei kal már ral ara tó Al föl di
mun ká já nak kon tex tu sát te hát egy részt a ha zai Cse -
hov-ját szás, más részt a rea liz mus ren dít he tet len
ural ma je len ti a ma gyaror szá gi szín ház kul tú rá ban.
A Si rály (Pat ri ce Pa vis fo gal má val) in ter tex tu á lis
ren de zé se – Te li hay Pé ter ugyanezen évad ban, Sze -
ge den ké szí tett A ma nó já val együtt4 – mind ket tô -
vel po le mi zált, és mind ket tôt vi szony la gos sá tet te,
mi köz ben hang sú lyo san idéz te is. Har sány sá ga, szí -
nes sé ge és já ték nyel vi he te ro ge ni tá sa alá mos ta mind
az (Al föl dit osz tály ve ze tô ként ta ní tó) Hor vai Ist -
ván-fé le nagy szín pa di, a Moszk vai Mû vész Szín há -
zi tra dí ciót kö ve tô, mind az 1970-es évek ben Ka -
pos vá ron és Szol no kon el kez dett, majd a Ka to na
Jó zsef Szín ház ban foly ta tott, in ti mebb és pszi cho -
ló giai lag ár nyal tabb Cse ho vok tra gi kus fel hang jai -
nak, pasz tel les kva li tá sá nak és szi mu la tív va ló ság -
il lú zió já nak he ge mó niá ját. A Si rály el lent mon dá -
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1 A ta nul mány a Pé csi Tu do mány egye tem ál tal szer ve zett „Té ve dé sek (víg) já té ka: tév utak, tév hi tek, tévesz mék, té vesz té -
sek a szín ház mû vé szet ben és a szín ház tör té net ben” cí mû kon fe ren cián 2013. már cius 21-én el hang zott elôadás szer kesz -
tett vál to za ta. Megírá sát a 81400 szá mú OT KA-p ro jekt (Szín há zi net-filo ló gia) tet te le he tô vé.

2 Cse hov: Si rály (Ma dár kák); Bu da pes ti Ka ma ra szín ház As bóth ut cai Kisszín pad; Be mu ta tó: 1997. 02. 15; Ren de zô: Al föl -
di Ró bert; For dí tó: Makai Im re, Hor vai Ist ván; Dra ma turg: Rácz Er zsé bet; Dísz let: Ken taur; Jel mez: Bar tha And rea; Szí -
né szek: Vá ri Éva (Ar ka gyi na), Ka ma rás Iván (Trepl jov), Holl Ist ván (Szo rin), Sza lay Ma riann m.v. (Nyi na Za recs na ja), Ja -
kab Csa ba (Sam ra jev), Illyés Ma ri (Po li na And re jev na), Po korny Lia (Má sa), Rá tó ti Zol tán (Tri go rin), Uj vá ri Zol tán (Dorn),
Ha as Van der Pé ter (Med ve gyen ko)

3 Trisz tán és Izol da (1995, Víg szín ház Há zi Szín pad), Jó éj sza kát, ma ma! (1995, Bu da pes ti Ka ma ra szín ház Shu re Stú dió),
Haj lam (1996, Bu da pes ti Ka ma ra szín ház Shu re Stú dió), Co lom be (1996, Pes ti Szín ház).

4 Vö. Te li hay és Al föl di „kö rül be lül egy ko rosz tály ba tar to zik, s meg kö ze lí té si mód juk olyan mér ték ben el tér a meg szo kot -
tól, amely hez ha son ló megúju lást legutóbb a nyolc va nas évek ben ta pasz tal hat tunk.” (Ma gyar 1997, 29)

5 Jól mu tat ja ezt pél dául a da rab ne gye dik fel vo ná sá nak szín re vi te le kap csán tett azon meg jegy zés, hogy ek kor „be kö vet ke -
zik a cso da. Az elôadás át bil len (nyil ván kont raszt gya nánt, de im már él mény sze rûen) a sej tel mek kel, finom uta lá sok kal, lel -
ki reb be né sek kel, je len tô ség tel jes csön dek kel dú sí tott szín pa di mû vé szet szfé rá já ba. […] Ez már Cse hov, és ez már a mi ez red -
vé günk is.” (Metz, 1997, 10)

6 Vö. „[…] a tá vol ság tar tó mû vi ség nyílt vál la lá sa, a kü lön fé le já ték mó dok áteme lé se és sa já tos ke ve ré se, a stí lus tö ré sek
hang sú lyo zá sa és így az elôadás ko he ren ciá já nak meg kér dô je le zé se okán az As bóth ut cai Si rály jel leg ze te sen poszt mo dern
elôadás. Összeg zi mind azon esz kö zö ket, ame lyek már Al föl di Ró bert ko ráb bi ren de zé seit is sa já tos sá tet ték, s ak tí van épí -
tet ték to vább a ná lunk elô ször Esze nyi Eni kô ren de zé sei ben meg je le nô lát vány vi lá got.” Köz vet len elôz mé nyé nek, a Pes ti
Szín há zi Co lom be- nak „szem be tû nô ek lek ti ká ja […] sti li zált ság és rea liz mus olyan – ép pen ség gel poszt mo dern – egy más -
ba fut ta tá sát ered mé nyez te, ahol töb bé már nem húz ha tó meg a ha tár íz lé ses és íz lés te len, szí né szi leg hi te les és ri pacs, ma -
gya rán ma gas és ala csony kul tú ra kö zött.” (Ké ke si Kun 1997a, 10)

7 Vö. „Eb ben az elôadás ban nem egyet len, ma gá nyos si rály akad; si rá lyok tu cat já val ta lál ko zunk. Er re utal a cím vál to zás:
Ma dár kák.” (Mol nár Gál 1997, 16)
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sá gát kö ve tô finá lé cso port ké pe11 azon ban nem ta -
szí tot ta szen ti men ta liz mus ba az elôadást, hi szen
„a me re ven ki fe lé bá mu ló sze replôk alak ját tá vo li -
vá és ide gen né te[tte] a mö göt tük látha tó »ter mé -
sze ti« kép, a kö zö nyös hó esés és az égen szál ló ma -
da rak lát vá nya” (Ké ke si Kun 1997a, 9).

Szí né szi já ték

eg szem be tû nôbb sa já tos sá guk ként a sze rep lôk
egy más tól el té rô, egy szí nû ru hát vi sel tek.12 E
szín re duk ció foly tán nem vál tak össze tett jel -

le mek ké, ha nem „hol jel leg ze tes ka rak terfigu rák,
hol ka ri ka tú rák” let tek (Ké ke si Kun 1997a, 7–8).
Az ala kok re duk ció já hoz „já rul[t]t még hoz zá a ka -
rak te rek leg nyil ván va lóbb tu laj don sá gait ki dom -
bo rí tó szí né szi já ték is” (Ké ke si Kun 1997a, 8),
amely pil la nat nyi pa ro disz ti kus fel hang jai el le né re
– mint Ar ka gyi na be lé pô je kor, ami kor Vá ri Éva a
hang szó ró ból fel hang zó „Já há csú nyi csi vó” kez de -
tû orosz slá gert tá tog ta a kö zön ség fe lé vö rös fény -
ben – nem for dí tot ta tra vesz ti á ba a da ra bot.13 A
szö veg ol va sat a lé lek ta ni rea liz mus ra jel lem zô – és
már-már Ascher Há rom nô vé rét idé zô – pre ci zi tással
bon tot ta ki a cse ho vi figu rák lá tens, min dig má so -
kon kiélt fruszt rá cióit, ame lye ket a já ték messze -
me nô kig fölerô sí tett. Az el sô rész hang vé te lét meg -

ha tá ro zó, „szûn ni nem aka ró üvöl tö zés, lök dö sô -
dés, víz be toccsa nás” épp hogy nem „hótt unal mas -
sá, üres sé” le fo ko zást köz ve tí tett (Metz 1997, 10),
ha nem rend re fél re sik lot tan kiélt fe szült sé get. De
nem „pszi cho ló giai lag (bel sô leg), ha nem vi zuá li san
(kül sô leg) mo ti vál va a sze rep lôk gesz tu sait, moz -
du la tait vagy tér be li hely ze tét” (Ké ke si Kun 1997a,
10), ami a rea lis ta szi tuá ciók ki sik la tá sát ered mé -
nyez te. Ezért eme lôd tek ki a rea liz mus tól va ló el -
tá vo lo dás pont jai.14 S e „ki sik la tás” miatt ke let kez -
he tett az a be nyo má sa a né zô nek, hogy a va ló sze -
rû sé gen túl haj szolt já ték, amely nem nél kü löz te a
lé lek ta ni össze tett sé get, fo lya ma to san ér zék le tes sé
tett egy faj ta „pri mi tív erôt”. Já ték stí lus te kin te té -
ben te hát a Si rály a sti li zált és a rea lis ta kö zött osz -
cil lált: Nyi na és Trepl jov utol só pár be szé de az utób -
bi ba tel je sen be le is si mult.15 A kortárs tö rek vé sek
kö zül jog gal idéz het te pél dául az el sô fel vo nás és
fô ként a jel mez kon cep ció Zsó tér (1997-es víg szín -
há zi) Faust ját, a finá lé azon ré sze pe dig, ami kor a
sze rep lôk nej lon füg göny mö gül bá mul ják a ha lott
Trepl jo vot, Ascher (1990-es, Ka to nás) Pla to nov ját,
amely nek vé gén a cím sze rep lô holt tes tét egy üveg -
aj tó hoz ta pad va szem lél ték a két ség be esett túlélôk.
Al föl di ren de zé se te hát dia ló gus ba lé pett az avant -
gárd és a klasszi kus mo dern ha gyo má nyon ala pu -
ló já ték mó dok kal is, és a ket tô sa já tos öt vö ze tét
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el vá gyó dás nak, ha nem a meg va ló su lat lan ság bru -
ta li tá sá nak mo da li tá sát ren del ve hoz zá” (Ké ke si
Kun 1997a, 6). In nen és az (an no Le o pold Jess ner -
i) Mo tiv the a ter vo nu la ta fe lôl szem lél ve vá lik ér tel -
mez he tô vé a ling visz ti kai je le ket is érin tô ha tás fo -
ko zás, amely nem „az ere de ti mû szer teága zó asszo -
ciá ció-rend sze ré nek” (Metz 1997, 10) ro vá sá ra tör -
tént, és csak egy nor ma tív Cse hov-kép bôl kiin dul va
ír ha tó le „dur ván le fo ko zott és el tor zí tott Cse hov-
vál to zat ként” (Györ ffy 1997, 19).8

Ren de zés

ól le het volt re cen zens, aki egyér tel mû nek vet te,
hogy „Al föl di ak tua li zál ta a Si rályt” (Györ ffy
1997, 19), a ren de zés nem a mo der ni zá lás, sok -

kal in kább a sti li zá lás el já rá sai val élt, ame lyek nek
mindad dig ke vés nyo ma volt ér zé kel he tô Cse hov
ma gyar szín pa di re cep ció tör té ne té ben. A kri ti kák
jó ré sze a ta pasz ta la tok nak az épp eb bôl fa ka dó,
meg cson to so dott el vá rá sok kal tör té nô össz hang ba
hoz ha tat lan sá gá ról árul ko dik, nem rejt ve vé ka alá
az ide gen ke dést az „erô sza kos szí ni ha tá sok szer -
vet len ele gyé vel” (Györ ffy 1997, 19), a „ri kí tó kü -
lönc sé gek sor ve ze tô jé vel” (Mol nár Gál 1997, 16),
a „túl zás sal – hogy ne mond jam: nagy zo lás sal” (Stu -
ber 1997, 14) szem ben. Sen ki nem tu da to sí tot ta,
hogy a szín re vi tel a kép zô mû vé szet iránt nagy fo kú
ér zé keny sé get mu ta tó (ké sôbb egyéb ként fes tô ként
is is mert té vált) al ko tó mun ká ja, s ugyan a ren de -
zés (a leh man ni ér te lem ben) két ség kí vül me ta fo ri -
kus nak volt te kint he tô, rend kí vü li szce no grafikus
igénnyel bírt, a vi zua li tás pe dig az elôadás ér tel -
mez he tô sé gét de ter mi ná ló té nye zô vé vált. Ezt tá -
maszt ja alá az elôadás ban Má sa ként fel tûnt Po korny

Lia nyi lat ko za ta: „Al föl di elô re meg ter vez te az egész
elôadást. Ki ta lál ta a szí ne ket, a ze nét, a moz gást,
majd »be leil lesz tett« ben nün ket a ké pei be.” (KÁG
1997, 8) A „pó zok ból és ef fek tek bôl” felépí tett szín -
pa di vi lág (Sán dor L. 1997, 44), vagyis az elôadás
ké pei a já ték kal pár hu za mo san szo kat lan erô vel
buk tat ták ki „a da ra bok ere de ti far ce- jel le gét” (Ma -
gyar 1997, 29).9 A ki ját szott ko mi kum messze tá -
vo lí tot ta a ren de zést a meg szo kott jel lem pszi cho -
ló giai ka ma ra drá má tól, a lát ványt és a szí né szi mun -
kát pe dig „nem a drá ma szö veg szi tuá ciói nak szín -
pa di meg va ló sí tá sa, ha nem egy au to nóm vi zuá lis
vi lág ön re fe rens mû kö dé se mo ti vál ta” (Ké ke si Kun
1997a, 7). A Cse hov-e lôadá sok nél kü löz he tet len -
nek vélt at mosz fé rá ját sem „a szta nyisz lavsz ki ji szín -
já ték mód ha gyo má nyá ból is mert hang ef fek tu sok
vagy ap ró gesz tu sok te rem tet ték meg, sok kal inkább
a lát vány össze tett sé gé hez hoz zá já ru ló szín pa di esz -
kö zök (pél dául esô, hó), a szí nek, a ze ne és a moz -
gás”. (Uo.) Ezek mó do su lá sai hang sú lyos rit mus -
vál tást idéz tek elô a má so dik rész ben (a Cse hov-
drá ma har ma dik fel vo ná sá ban), amely nek felüté se
és zá rá sa el tért a tem pó te kin te té ben: az ele jén se -
bes bô rönd pa ko lás zaj lott, a vé gén (jó val lá gyabb
ze ne köz ben) Nyi na el gon dol kod va szil vált maj -
szolt. „A két je le net kö zöt ti át ve ze tést az ad ta, hogy
a sti li zá ció szin te tel je sen meg sze lí dült” (Ké ke si Kun
1997a, 9), és Má sa ré szeg sé gét le szá mít va el tûn tek
a „túl ját szott” gesz tu sok. Az utol só rész rit mu sa vég -
képp le las sult, a felál lá sok sta ti ku sab bá vál tak, míg -
nem a zá ró kép re min den el csen de se dett. (Több
re cen zens ezt úgy te kin tet te, hogy a ren de zés a má -
so dik-har ma dik ré szé ben éri el az eta lon nak vélt
Cse hov-e lôadá sok szín vo na lát.10) A da rab utol só
je le net egy sé gét he lyet te sí tô, a Trepl jov ön gyil kos -

18 Györ ffy Mik lós idé zett bí rá la tá nak ko moly ta lan sá gát le lep le zi a mö göt te ál ló ide jét múlt szín ház fel fo gás – az elôadás ba
kü lön bö zô mi nô sé gû üze ne te ket kó do ló al ko tók naiv el kép ze lé sé vel –, ame lyet jól mu tat az aláb bi megál la pí tás: „az if jú
Trepl jov új for má kat ke res – mint Al föl di Ró bert is –, kör nye ze te, az idô seb bek kor lá tolt, meg zá pult vi lá ga ré szé rôl azon -
ban tel jes ér zé ket len ség be és eluta sí tás ba üt kö zik. Még sze rel me is elárul ja. A tra gi ku san ma gá ra ma radt, meg ha son lott
köl tô fô be lö vi ma gát. Kö rül be lül er rôl szól az elôadás. Ennyi a tar tal mi-gon do la ti ho za ma. Ezt az üze ne tet cso ma gol ja
»új for mák ba«.” (Györ ffy 1997, 19) Györ ffy vé le mé nyét osz tot ta M. G. P. is, aki sze rint Al föl di „né hány összeol ló zott ma -
gyar vál to za tot le for dí tott Cse hov ból nyeg lé re. […] Szem elôl té vesz tet te az alap igaz sá got, hogy a te het ség on nan is mer -
szik meg, hogy fölis me ri ere jé nek ha tá rait. Túl nagy fá ba vág ta bics ká ját, ami kor Cse hov ból Ano u ilh-t fa ra gott.” (Mol nár
Gál 1997, 16)

19 Mindez M. G. P. meg fo gal ma zá sá ban: „Al föl di Cse hov ja szó ra koz ta tóbb, mint amennyi re bosszan tó csak -a zért -is ef fek -
tu sai val.” (Mol nár Gál 1997, 16)

10 Vö. „Az el sô két fel vo nás egyéb ként öt let tôl öt le tig ha la dó, éles, gro teszk re vett já ték. Al föl di ek kor a da rab egyet len sze -
rep lô jét sem haj lan dó egé szen ko mo lyan ven ni. A har ma dik fel vo nás kü lön egy ség – itt a ren de zô megad ja a nagy je le ne -
tek nek azt, ami jár. […] A ne gye dik fel vo nás az tán új vi lá got hoz […]”. (Stu ber 1997, 14) „Az el sô rész me rô pro vo ká -
ció – saj nos nem a szel lem sti mu lá lá sá ra. Pusz tán kül sô sé gei ben. A má so dik-har ma dik vi szont köl tôi és meg ren dí tô.”
(Metz 1997, 10)

11 „A legutol só el hang zó szö veg rész Nyi náé: tá vo zá sa után Trepl jov né mán ki megy, majd pisz toly lö vés hal lat szik, a fel si -
kol tó Má sa azon nal ki ro han, és be von szol ja a ha lott fiút. Ezután a holt tes tet a nyug ágy ra fek te ti, és egy más után min den
sze rep lô hoz zá lép ve el he lyez ke dik” fö löt te. (Ké ke si Kun 1997a, 9) Ezt kö ve tôen „a Trepl jov holt tes te fö lött tab ló ba tö -
mö rü lô sze rep lô ket vég leg szür kés kék ho mály ba úsz tat ja a hal vá nyan meg vi lá gí tott hát tér ben, egy el hú zott nej lon füg -
göny mö gött szi tá ló hó esés, va la mint az égen for dí tott V alak ban szál ló si rá lyok lát vá nya.” (Ké ke si Kun 1997a, 7)

12 Má sa fe ke te, Med ve gyen ko bar na, Trepl jov fe ke te-fe hér, Szo rin bor dó, Nyi na fe hér, Po li na And re jev na li la, Dorn zöld,
Ar ka gyi na pi ros, Sam ra jev na rancs sár ga, Tri go rin pe dig szür ke ru hát vi selt.

13 Ezért nem ad ha tunk iga zat an nak a vé le mény nek, amely sze rint itt „a sze rep lôk leegy sze rû sí tett, egy sí kú, re du kált lé nyek
[…]”. „Csú fak, go no szak, os to bák Al föl di Cse hov-pa ra frá zi sá nak alak jai. Si vár Cse hov-pa ró diák.” (Györ ffy 1997, 19) He -
lye sebb az a meg lá tás, hogy „az öl tö zé kek hez ha son lóan Al föl di szí nész ve ze té sé nek is az a lé nye ge, hogy min den sze rep -
lôt egy-két gesz tus ra, né hány ha tá ro zott szín re igyek szik leegy sze rû sí te ni. Mint ha min den ala kot a pó zai val, a mo do ros -
sá gai val akar na jel le mez ni. Épp ezért min den figu rá nak né mi képp ka ri ka tu risz ti kus jel le ge van. Mint ha egy ko mi kus vi -
lág pa ró diá ját is el ját sza nák a sze rep lôk.” (Sán dor L. 1997, 44) (Kieme lés tô lem, KKÁ)

14 El sô fel vo nás be li megér ke zé se kor Nyi na há rom szor kör be ro han ta a já ték te ret, min dig átugor va egy út já ban ál ló szé ken.
Ké sôbb Trep lov val há rom szor egy más után, a fal nál te ker gôz ve csó ko ló zott. Szí ni elô adá sa elôtt a nyolc né zô (a tény le -
ges kö zön ség nek, azaz ne künk hát tal ül ve) gyor san egy más után egy-egy jel leg ze tes gesz tust tett, amely szin tén há rom -
szor is mét lô dött. Az elôadás után pe dig a Nyi ná nak szín pa dul szol gá ló asz tal hoz tá masz kod va vagy mel let te ül ve, ke zük -
kel ka- ka lin ká ba kezd tek a fel hang zó ze ne rit mu sá ra. A fel vo nás vé gek ha son ló ve he men ciá val hív ták fel ma guk ra a figyel -
met: az el sô rész (azaz a da rab má so dik fel vo ná sá nak) vé gén, Nyi na „Álom!” vég sza vá ra nem lett mind járt ge ne rál sö tét,
mert Sza lay Ma riann elôbb még vad tánc ba kez dett Mi chael Nyman mu zsi ká já ra, majd az esô gé pek bôl megere dô zu hany
alatt ne vet ve ug rált az ég szín kék hát tér elôtt.

15 Ezért lát hat ta úgy M. G. P., hogy „Vá ri Éva az ön tet szel gô dí va pa ró diá já ból nagy erô vel vissza hoz za a sze re lem hez-fiatal -
ság hoz ka pasz ko dó asszonyt.” (Mol nár Gál 1997, 16). Il let ve ezért rög zít het te Sán dor L. Ist ván, hogy „a fô sze rep lôk ese -
té ben […] le he tô vé te szi a ren de zô azt, hogy az ala kok mo do ros sá ga, pó zai alól idôn ként elô tûn je nek két ség be esett em -
be ri gesz tu saik is.” (Sán dor L. 1997, 44)
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va i- fé le 1982-es vál to zat után nem volt a da rab nak
bu da pes ti be mu ta tó ja, az azóta el telt más fél év ti -
zed ben pe dig ötöt is megért. 2008-ban Al föl di Tri -
go rin sze re pét is el ját szot ta a Bár ka Szín ház Szász
Já nos ál tal jegy zett elôadá sá ban, majd 2013 ja nuár -
já ban, a Nem ze ti Gob bi Hil da Szín pa dán is mét
meg ren dez te a Si rályt, a ko ráb bi tól tel je sen elütô

ver zió ban, a szí nes ség, har sány ság, túl haj szolt ság
min den je le nél kül. Az 1997-es ver zió Nyit rán ven -
dég sze re pelt, és meg hí vást ka pott az (ak kor Sze ge -
den ren de zett) Or szá gos Szín há zi Ta lál ko zó ra, de
Bar tha And reá nak a leg jobb jel me zért (és nem csak
a Si rá lyért) adott Szí ni kri ti ku sok dí ját le szá mít va,
nem ré sze sült szak mai elis me rés ben.
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hoz ta lét re (Vö. Ké ke si Kun 1997a, 9). Megíté lé sé -
nek am bi va len ciái ab ból is fa kad hat tak, hogy ki zá -
ró la go san nem csat la ko zott egyik hez sem.

Szín há zi lát vány és hang zás

Si rály alig több mint negy ven négy zet mé te ren
ke rült elôadás ra, az As bóth ut cai kisszín pad
for dí tott te ré ben: já ték tér ként a terem azon

része szol gált, ahol más kor né zôk szok tak ül ni.
Ken taur dísz le te le he tet len né tet te a (szo ba szín há -
zi vi szo nyok kö zött meg szo kott) rea liz must, és ra -
dikáli san el lent mon dott a dra ma ti kus szö veg inst -
ruk cióinak.16 A já ték hely szí ne ugyanis fe ke te
gumi   szô nyeg gel bo rí tott, üres tér ség volt, ame lyet
ma sza to san ég szín kék re fes tett fal ha tá rolt, és egy
kék asz tal, ker ti szé kek és pa dok ta gol ták vál to zó
el ren de zés ben, a má so dik rész ele jé re pe dig bo káig
érô víz bo rí tot ta el, amely az el sô részt zá ró pár be -
szé dek alatt kez dett be szi vá rog ni.17 E tér kör nye zet
nem volt rea lis tá nak, de még reá lis nak sem te kint -
he tô, hi szen a sze rep lôk né ha úgy néz tek a hát tér -
fal ra, mint az ég re, né ha vi szont ne ki tá masz kod -
tak, sôt Tri go rin azt is ráfirkál ta, hogy „Ír ni kell”.
A ben ne szü le tô, plasz ti ku san ki dol go zott ké pek –
a túl haj tott ha tá sos ság je gyé ben fo gant vi zuá lis di -
men zió össze te vôi – nem lep le zett ar te fak tum ként
áll tak a né zôk elôtt, le he tet len né té ve az il lú ziót és
a be leélést.18 Bar tha And rea jel me zei a sze rep lôk
öl tö ze tét egy-egy jel lem zô szín re re du kál ták, az ala -
kok hoz ren delt szí nek kü lön bö zô sé ge azon ban az
utol só rész re egyet len alap szín be ment át, amely
egy ne mû vé tet te a lát vány vi lá got. A ru hák, akár -
csak a dísz let, mély kék szí nû vé vál tak, s ki zá ró lag

Trepl jov és Nyi na jel me zei men te sül tek a kék ké vá -
lás alól.19 „A kiél he tet len vá gyak tól tör té nô sza ba -
du lás gör csös kí sér le tei be va ló be le ké kü lés” (Kékesi
Kun 1997a, 7), a lát vány és az ál ta la kel tett hangulat
vál to zá sa te hát ha tá ro zott utat je lölt ki: az el sô rész
di na miz mu sa a har ma dik ra – szó sze rint, akár ha a
cse ho vi vi lág köz he lyes me ta fo ri zá lá sá nak iró niá -
ja ként – ál ló víz sze rû ség be süllyedt. Az át veze tést
je lez te a je le ne tek rit mu sá nak vál to zá sa (ld. rendezés),
va la mint a já ték stí lus mó do su lá sa (ld. színé szi já -
ték) is, komp lex jel zé sek kel, nem pusz tán a szi tuá -
ciók más sá ga ál tal kelt ve a tel jes deg ra dá ció ér zetét.

Az elôadás ha tás tör té ne te

l föl di 1997-es Si rá lya ugyan nem so rol ha tó
egyér tel mûen a „posztd ra ma ti kus szín ház” vo -
nu la tá ba, de hor doz za an nak egyes jel leg ze tes -

sé geit, és a kri ti kai re cep ció já ban hem zse gô mel lé -
fo gá sok is jó részt a poszt dra ma ti kus ság meg- és
elis mert sé gé nek ha zai, év ti ze des meg ké sett sé gé nek
tud ha tók be.20 Bô más fél év ti zed táv la tá ból jól lát -
szik, hogy a Si rály va ló di kon tex tu sát azok a kül -
föl di elôadá sok je len tik, ame lyek az 1990-es évek
má so dik fe lé ben ná lunk a poszt mo dern szín ház ka -
te gó riá já val ke rül tek leírás ra.21 Al föl di ren de zé se
pe dig a 2000-es évek ele jé nek azon ma gyar szín -
há zi tö rek vé seit elô le gez te, ame lyek fo ko za to san
„ki kény sze rí tet ték” Leh mann nagy ha tá sú kon cep -
ció já nak itt ho ni meg ke rül he tet len sé gét. Át ha tó ko -
mi ku ma a Kré ta kör Schil ling ren dez te Si rá ja
(2003), sti li zált sá ga pe dig a Nem ze ti Szín ház And -
rei Ser ban- fé le Há rom nô vé re (2011) fe lé mu tat. Az
1997-es be mu ta tó elôt ti más fél év ti zed ben, a Hor -

16 El vég re pél dául az elôadás ele jén nem volt lát ha tó se park, se szé les fa sor, se tó, se szín pad, sôt még kö hö gés és ko pá cso -
lás sem hal lat szott.

17 Ki mon dat la nul, de a ko mé dia irá nyá ba tett vál tás je gyé ben ér tel mez te M. G. P. a vi zet, ami kor úgy fo gal ma zott: „me den -
cé ben játsszák Cse ho vot, akár ha mind azon el pi cso gott könnyet, amit 101 év óta el sír tak a Si rály elôadá sain, Al föl di Ró -
bert föl fo gott vol na a szín pad he lyet ti ipa ri vá lyú ba.” (Mol nár Gál 1997, 16) Pon to sabb azon ban Sán dor L. Ist ván meg -
lá tá sa: „Több nyi re […] nincs konk rét je len té se a vi zes já ték tér nek. Úgy hat, mint a per for man ce -ok al kal mi kö ze ge. Nem
a ra cio ná lis, ha nem az ér zé ki tar tal ma fon tos.” (Sán dor L 1997, 43)

18 Ezért tel je sen ha mis az az ál lí tás, mely sze rint Al föl di „olyan tér be he lyez te át [a Si rályt], amely bi zo nyos ele mei ben még
orosz, más, hang sú lyo sabb rész le tei ben vi szont mai ma gyar kö ze get idéz.” (Györ ffy 1997, 19)

19 „A ru háik ál tal jel zett ki vé te les hely ze tük azt az ér tel me zést erô sí ti, hogy csu pán ôk ket ten azok, akik nem me re ved nek
be le sa ját idio szink rá ziáik ba, és a vágy kiélés gör csös kény sze ré be, mert ké pe sek lesz nek a vál toz(tat)ás ra: Nyi na hí res
sza vai a hit rôl és a tû rés rôl nem ha zug önideo ló gia ként, ha nem meg szen ve dett felis me rés ként hang za nak el, Trepl jov ön -
gyil kos sá ga pe dig a sa ját kis sze rû sé gé be va ló be le nem tö rô dés vég sô gesz tu sá vá vá lik.” (Ké ke si Kun 1997a, 8)

20 Nem fel tét le nül a Leh mann köny vé bôl ké szült for dí tás (A posztd ra ma ti kus szín ház. Bp., Ba las si, 2009.) ké sei meg je le né -
sé nek, hi szen a né met kö tet is csak 1999-ben je lent meg. Sok kal in kább a ben ne reflek tált je len ség kör ér tô figye lem be -
vé te lé nek. Egyéb ként Leh mann mun ká já ról már a né metor szá gi meg je le nés után né hány hó nap pal rész le tes re cen ziót
kö zölt Kiss Gab riel la a The at ron ha sáb jain, „Ér tel me zé sen túl – ha tá son in nen” (1999. nyár-ôsz, 103–105.) cím mel.

21 Vö. Ké ke si Kun 1998 és Ké ke si Kun2000, 11–69.
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